
ALGEMENE VOORWAARDEN AUTOBEDRIJVEN KOOP 

 

ALGEMEEN  

Deze Algemene Voorwaarden gelden met ingang van april 2018.  

Zij gelden voor overeenkomsten over koop van auto’s, onderdelen of accessoires tussen Autobedrijven en consumenten. Deze 

Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond en de ANWB in het kader van de SER 

Coördinatiegroep Zelfreguleringoverleg (CZ). 

DEFINITIES 

In deze Algemene Voorwaarden betekent: 

 - auto: een personenauto, of bestelauto met een totaalgewicht inclusief laadvermogen van maximaal 3.500 kg;  

- de in te kopen auto: de auto die als deel van de overeenkomst door de consument aan de verkoper wordt verkocht, ook wel 

inruilauto genoemd: 

- de overeenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe of gebruikte auto, onderdelen of accessoires;  

- de verkoper: degene die een nieuwe of gebruikte auto, onderdelen of accessoires verkoopt aan een consument; 

 - de consument: iedere natuurlijke persoon die als koper of opdrachtgever handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of 

beroepsactiviteit vallen; 

  

KOOP 

Artikel 1 - Het aanbod  

1. De verkoper doet mondeling of schriftelijk een aanbod.  

2. Dit aanbod geeft een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aanbieding, dus de prijs en de rechten en de verplichtingen 

van de consument en de verkoper. De omschrijving van het aanbod is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het 

aanbod door de consument mogelijk te maken.  

3. In het aanbod staat de prijs van de aangeboden auto, het aangeboden onderdeel, of de aangeboden accessoire. De prijs van 

een aangeboden auto is inclusief de niet-vermijdbare kosten. 

4. ls de verkoper gebruik maakt van afbeeldingen van de auto, onderdeel of accessoire dan zijn deze waarheidsgetrouw.  

5. Kennelijke vergissingen in het aanbod binden de verkoper niet.  

6. De consument moet aanvaarden binnen de door de verkoper gestelde termijn. Is er geen termijn gegeven dan moet de koper 

direct aanvaarden.  

 

Artikel 2 - De overeenkomst  

1. De verkoper legt de overeenkomst schriftelijk vast en geeft de consument hier een kopie van. De afspraak tussen consument en 

verkoper geldt ook als de afspraak niet schriftelijk is vastgelegd.  

Artikel 3 - De inhoud van de overeenkomst 

In de schriftelijke overeenkomst staat in ieder geval: 

- de identiteit van de verkoper zoals handelsnaam, vestigingsadres, telefoonnummer en e-mailadres; - de omschrijving van de 

auto, onderdelen, of accessoires; - de prijs en de omschrijving van de in te kopen auto inclusief onderdelen of accessoires; 

 - de prijs van de auto inclusief accessoires op het moment van de koop. De prijs is inclusief de niet-vermijdbare kosten. De 

overeenkomst geeft aan of het een vaste of een niet-vaste prijs is; of: - de prijs van een los gekocht onderdeel of accessoire;  

- de bij de koop van een auto wel-vermijdbare kosten; - de verwijzing naar de garantiebepalingen waarbij de verkoper of een 

derde zoals de fabrikant of importeur als garantiegever optreedt. Er wordt inzage gegeven in de garantiebepalingen van deze 

derde; 

 - de wijze van betaling;  

- de leveringsdatum en of dit een vermoedelijke of vaste datum is. Als er geen leveringsdatum is afgesproken, wordt de auto, 

onderdeel of accessoire in ieder geval binnen dertig dagen na het sluiten van de overeenkomst afgeleverd.  



 

 

 

Artikel 4 - Prijswijzigingen  

1. Als er sprake is van een vaste prijs, dan kan de verkoper de prijs niet verhogen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, 

tenzij er sprake is van een wijziging in een heffing door de overheid, in ieder geval wordt hiermee een gewijzigde belasting of 

accijns bedoeld.  

2. Als er uit de overeenkomst zelf blijkt dat er sprake is van een niet-vast overeengekomen prijs, dan kan de verkoper de prijs 

wijzigen op grond van een wijziging in: een heffing door de overheid, fabrieksprijzen, importeursprijzen of valutakoersen. De 

verkoper brengt de consument zo snel mogelijk op de hoogte van een prijswijziging en de reden hiervan. Bij een prijsstijging kan 

de consument de overeenkomst binnen tien dagen ontbinden, tenzij de prijsstijging het gevolg is van een wijziging in een heffing 

van de overheid.    

3. Als een verkoper heeft aangegeven dat de prijs niet vast is, dan moet hij ook wijzigingen in het voordeel van de consument 

doorberekenen in de prijs.  

4. Indien de verkoper in gebreke is gesteld op grond van artikel 6, maar de gestelde termijn nog niet is verstreken, dan mag alleen 

een prijsstijging op grond van een wijziging in een heffing door de overheid worden doorberekend.  

5. Zodra de verkoper in verzuim is dan mag in geen enkele prijsverhoging worden doorberekend. 

Artikel 5 - Het risico voor de auto  

1. Gaat de gekochte auto kapot of verloren, voordat de auto aan de consument is geleverd, dan komt dit voor rekening en risico 

van de verkoper.  

2. Gaat de in te kopen auto kapot of verloren voordat de auto aan de verkoper is geleverd, dan komt dit voor rekening en risico 

van de consument.  

Artikel 6 – Levering en verzuim  

1. Bij een vaste leveringsdatum is de verkoper in verzuim zodra die datum is verstreken.  

2. Bij een vermoedelijke leveringstermijn moet de consument de verkoper eerst in gebreke stellen. Dit betekent dat de verkoper 

nog een termijn van drie weken krijgt om af te leveren. Als de verkoper de auto, onderdeel of accessoire na het verstrijken van 

deze termijn nog niet heeft afgeleverd, dan is de verkoper in verzuim.  

3. In deze gevallen is geen ingebrekestelling door de consument nodig: - als verkoper heeft laten weten niet te gaan leveren; - als 

aflevering voor de afgesproken leveringsdatum essentieel is, gelet op de omstandigheden bij het sluiten van de overeenkomst, 

bijvoorbeeld omdat de consument dit heeft laten weten of omdat de auto, onderdeel of accessoire nodig is voor een speciale 

gelegenheid.  

Artikel 7 – Gevolgen van verzuim  

1. Als de verkoper in verzuim is op grond van artikel 6 dan mag de consument de overeenkomst ontbinden.  

2. Verder kan de consument vergoeding vragen van zijn schade, tenzij de verkoper een beroep kan doen op overmacht. 

Artikel 8 – Annuleren  

1. De consument kan de overeenkomst annuleren, ook als de verkoper niet in verzuim is.  

2. Het annuleren kan tot de gekochte auto, onderdeel of accessoire, of tot de in te kopen auto is geleverd en het annuleren moet 

schriftelijk gebeuren.  

3. De consument moet alle schade vanwege het annuleren vergoeden. Deze schade is vastgesteld op 15% van de totale koopprijs 

van de auto, onderdeel of accessoire, tenzij partijen bij het sluiten van de overeenkomst iets anders hebben afgesproken.  

4. De schade moet binnen tien dagen na het annuleren worden betaald. Als de consument na tien dagen niet heeft betaald, mag 

de verkoper de consument schriftelijk melden dat de consument de overeenkomst alsnog moet nakomen. De consument kan dan 

dus geen beroep meer doen op het annuleren. 

 


